
ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN
“LENTE WINACTIE” VAN ARTITEQ.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Lente Winactie van 

Artiteq. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer 

akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Lees hier onze 

privacyverklaring. 

Deelname winactie
• Deelname aan de winactie is kosteloos.

• Deelname vindt plaats wanneer je op Artiteq Instagram winactiepost                           

hebt gereageerd en je jouw gegevens hebt ingevuld voor inschrijving             

van onze nieuwsbrief.

• Eenmalige deelname per persoon.

• De looptijd van deze actie is tot en met 3 april 2022.

• De bekenmaking van de winnaar is op dinsdag 5 april 2022.

• Artiteq is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen 

of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens
• De persoonsgegevens van deelnemers van deze winactie worden niet        

zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.

• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar
• De winnaar wordt gekozen door middel van een loting op                          

onpartijdige wijze.

• De winnaar van deze actie krijgt een persoonlijk bericht via Instagram  

dat hij/zij heeft gewonnen. 

• Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, 

wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

• Artiteq is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden  

van onrechtmatige deelname of fraude.

• Deelnemers die niet hebben gewonnen krijgen geen persoonlijk                   

bericht. Deelnemers kunnen op 5 april 2022 de Instagram pagina van  

Artiteq in de gaten houden. De bekendmaking zal ook onder de winactie  

post op Instagram gemeld worden.

• Het is niet mogelijk de gewonnen producten te ruilen voor een ander  

product of geldbedrag. 

• Gebruik van de door Artiteq ter beschikking gestelde prijzen is voor                

rekening en risico van de winnaar. Artiteq kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor het gebruik van de prijzen door de winnaar.

• Artiteq is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade 

die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele                   

technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de 

deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

• Artiteq is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen  

of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het  

downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de  

winactie.

https://www.artiteq.com/contact/privacy-statement/

